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Aurkezpena 

Presentación 
Ikastaro honen sorkuntzan lagundu duten elkarteak honako hauek izan dira: ETXALDE Nekazari Mugimendua, 
EHNE-Bizkaia Nekazal Sindikatua eta HEGOA Gizarte Mugimenduen eta Kooperazio Kritikoa Ikerketa Taldea -
Euskal Herriko Unibertsitateko (UPV/EHU) Garapen eta Nazioarteko Kooperazioaren Ikerketa Institutua-. 
 
Ikastaro hau, Elikadura Burujabetza eta Agroekologiari buruz unibertsitatean dauden formazioa eta ikerketa 
eremuak zabaltzeko asmoz sortu da, proposamen politiko burujabe gisa ulertuta. Horregatik, produkzio, 
banaketa eta elikagaien kontsumoaren eredu agroindustriala auzitan jartzeaz gain, ikastaroak metodologia 
eta ikerketa ikuspegi barneratzaileak, parte-hartzaileak, horizontalak eta eragile desberdinen (baserritarrak, 
feministak, popularrak, teorikoak, praktikoak, eta abar) arteko jakintza partekatzea proposatzen du. Horrekin 
aitortu nahi da ezagutza sortzeko dauden subjektu, forma eta espazioak anitzak direla. Ikastaro honen 
helburua da balioan jartzea eta ezagutza sortzea nekazaritzatik eta nekazarientzat. Horretarako, La Via 
Campesinak erabilitako formazio prozesu pedagogiko metodologikoak erabiltzen ditugu euskal 
errealitatera gehituz eta egokituz. 
Erreferentzia moduan hartzen dugu La Via Campesinak Elikadura Burujabetzari buruz emandako definizioa.  
Nyeleniko Deklarazioa (2007): 
 

“Elikadura burujabetza herriak elikagai nutritiboak, kulturalki egokituak, eskuragarriak eta modu 
iraunkor eta ekologiko batean ekoiztuak izateko eskubidea da, eta beraien elikadura eta ekoizpen 
sistema aukeratzeko eskubidea. Horrek, elikadura politiken eta sistemen erdigunean jartzen ditu 
elikagaiak produzitu, banatu eta kontsumitzen dituztenak, merkatu eta enpresen exijentzien gainetik. 
Euren interesak defendatu egiten ditu eta etorkizuneko generazioak barneratzen ditu. Estrategia bat 
eskaintzen digu egungo merkataritza libre eta korporatiboari eta elikadura erregimenari aurre egin eta 
desegiteko. Horrekin, nekazaritza, artzaintza eta arrantza elikadura sistemak tokian tokiko 
nekazariengatik kudeatuak izateko bidea irekitzen dugu. Elikadura burujabetzak tokiko ekonomia eta 
merkatuei ematen die lehentasuna eta nekazari eta nekazaritza familiarra, artisau-arrantza eta 
artzaintza tradizionalaren esku uzten du boterea. Elikagaien ekoizpena, banaketa eta kontsumoaren 
iraunkortasun ekologiko, sozial eta ekonomikoan oinarritzen da. Elikadura burujabetzak merkatu 
gardena sustatzen du, herri guztientzako diru-sarrera duinak bermatuz eta kontsumitzaileek beraien 
elikadura eta nutrizio eskubideak kontrolatu ahal izateko aukera eskainiz. Bermatu egiten du lurraren 
eskuragarritasuna eta gestioa, ura, haziak, animaliak eta biodibertsitatea elikagaiak produzitzen 
dugunen esku egotea. Elikadura Burujabetzak harreman sozial berriak ekartzen ditu, gizon eta emakume, 
herri, talde, gizarte maila eta generazioen arteko desberdintasun eta zapalkuntza guztietatik aske”. 

 
Horregatik ikastaro honen bitartez Elikadura Burujabetzaren agendak nekazaritzaren eremua gainditzea nahi 
dugu: ekoizpen, banaketa eta kontsumo ereduaren eraldaketarako apustua gizarte osoari eragin eta dagokio. 
Ondorioz, eremu desberdinetako prozesu edota aktore sozial eta instituzionalen arteko elkargunea, 
elkarrizketa eta eraikitako aliantzak ikastaroaren ezaugarri bihurtzen dira. Euskal Herriko Elikadura 
Burujabetzaren eraikuntza kolektiboan aurrera egiteko giltza da. 
 
 

http://www.nyeleni.org/spip.php?article291
http://www.nyeleni.org/spip.php?article291
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Helburuak 

 
Euskal nekazaritza sektorea eta euskal baserritar erakundeak indartu, prestakuntza, ikerketa eta aliantzak 
zabalduz sektore sozial ezberdinekin, ikuspegi kritiko eta internazionalista batetik. 
 
30 pertsona Elikadura Burujabetzan eta Agroekologian trebatu, Hezkuntza Popularraren metodologien 
bitartez, nazioarteko La Via Campesinako formazio prozesuen ezaugarriei jarraituz. (15 plaza 
emakumeentzako erreserbatuta eta 7 baserritarren erakundeentzako pertsonentzat). 
 

Ikastaroan garatzen diren ikerketa prozesuak dagoeneko euskal baserritarren mugimenduak identifikatuta 
dituzten ikerketa lehentasunekin lotu; eta gutxienez, Euskal Herrian Elikadura Burujabetza eta 
Agroekologiaren ezarpenarekin harremana duten 10 prozesu sozial edota instituzionalekin lotura egin. 
 
Elikadura Burujabetzaren ikuspegi integralaren ezagutza erakunde, eragile sozial eta instituzioen artean 
zabaldu, bere ezarpenerako aliantzak eta lankidetza sortzea duen garrantzia sustatuz. 
 
Ezagutzaren eraikuntza eta ekintza kritikoa sustatu, eredu agroindustrial globalizatuaren eta dominazio 
sistema ezberdinen (kapitalismoa, patriarkatua, eta abar) artean dauden barne- konexioak aztertzeko tresnak 
eskainiz. Horrekin, posible egingo da euskal lurraldean dituen ondorio sozial, politiko, ekonomiko, kultural eta 
ekologikoak identifikatzea. 
 

Ikastaroa eskaintzen zaien pertsona eta kolektiboak 
 
Landa eta hiri eremuko prozesu eta subjektu ezberdinen arteko topaketa, elkarrizketa eta aliantzak 
errazteko, ikastaroa hau bereziki zuzenduta dago: 
 
a) Euskal Herriko nekazaritza sektorean instalazio prozesuetan dauden pertsona eta baserritarrak 
 
b) Aktibistak eta mugimendu eta erakunde sozialetako pertsona liberatuak (nekazaritza sindikatuak eta 
euskal nekazaritza mugimendua, langileen sindikatuak, ekonomia sozial eta solidarioko erakundeak, 
kontsumo alternatiboko talde eta sareak, GGKE, kolektiboak eta sare feministak, gazte-sareak, eta abar) 
 
c) Administrazio publikoan lan egin eta Elikadura Burujabetzari buruzko gaietan ari diren pertsonak (lurraren 
antolamendua, landa garapena, tokiko garapen ekonomikoa, eta abar). 
 
d) Elikadura Burujabetzan eta Agroekologian sakontzeko interesa duten Unibertsitateko eta 
Nekazaritza Eskoletako ikasleak 
 
e) Esparru desberdinetatik Elikadura Burujabetzaren praktikan aktiboki parte hartzeko borondatea duten 
pertsonek 
 

Ikastaroa eskaintzen zaien pertsona eta kolektiboak 
 
Landa eta hiri eremuko prozesu eta subjektu ezberdinen arteko topaketa, elkarrizketa eta aliantzak errazteko, 
ikastaroa hau bereziki zuzenduta dago: 
 
a) Euskal Herriko nekazaritza sektorean instalazio prozesuetan dauden pertsona eta baserritarrak 
 
b) Aktibistak eta mugimendu eta erakunde sozialetako pertsona liberatuak (nekazaritza sindikatuak eta 

euskal nekazaritza mugimendua, langileen sindikatuak, ekonomia sozial eta solidarioko erakundeak, 
kontsumo alternatiboko talde eta sareak, GGKE, kolektiboak eta sare feministak, gazte-sareak, eta abar) 

 
c) Administrazio publikoan lan egin eta Elikadura Burujabetzari buruzko gaietan ari diren pertsonak (lurraren 

antolamendua, landa garapena, tokiko garapen ekonomikoa, eta abar). 
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d) Elikadura Burujabetzan eta Agroekologian sakontzeko interesa duten Nekazaritza Eskoletako eta 
Unibertsitateko ikasleak. 

 
e) Esparru desberdinetatik Elikadura Burujabetzaren praktikan aktiboki parte hartzeko borondatea duten 

pertsonek 
 

 

Ikastaroko programa 

 
Ikastaroa 11 irakasgaietan egituratuta dago, 750 orduko 5 e t a p a tan (txandakatze sistemaren barruan 
garatzen dira, ordutegia banatuz Unibertsitate Aroa eta Komunitate Aroaren artean), eta 250 ordu 
ikerkuntza prozesurako. 
 

I. etapa 

1. ikasgaia. Modernitate kapitalistaren dinamikak eta eragileak 
2. ikasgaia. Eredu agroindustrial globalizatuaren bilakaera historikoa 
Ikasgai transbertsala. Ikerketa, herri hezkuntza eta elikadura burujabetza 

II. etapa 

3. ikasgaia. Baserria nekazaritza eta elikadura Euskal Herrian 
4. Ikasgaia. Feminismoa eta Elikadura Burujabetza: Nekazaritza feminista. 
5. ikasgaia. Herri komunikazioa eta elikadura burujabetza  
Ikasgai transbertsala. Ikerketa, herri-hezkuntza eta elikadura burujabetza 

II. etapa 

6. ikasgaia. Elikadura burujabetzaren agenda askatzailea 
7. ikasgaia. Eredu agroekologikoa elikadura burujabetzaren premisa 
Ikasgai transbertsala. Ikerketa, herri hezkuntza eta elikadura burujabetza 

IV. etapa 
8. Ikasgaia. Elikadura burujabetza eta economía solidarioa: erronkak eta aukerak. 
9. Ikasgaia. Elikadura burujabetzarako politika publikoak 
10. Ikasgaia. Elikadura burujabetza erta agroekologia: Oraintxe Hasita, jardun! 
Ikasgai transbertsala. Ikerketa, herri hezkuntza eta elikadura burujabetza 

V. etapa 

Ikasgai transbertsala. Ikerketa, herri hezkuntza eta elikadura burujabetza 

Formakuntza prozesuaren ebaluazoia. 

 
 

Metodologia 
 
Ikastaroak Hezkuntza Popularra, Formazio Politikoa, Ikerketa eta Ezagutza Zientifiko Kritikoa batzen ditu. 
Horretarako, La Via Campesinaren formazio prozesuetatik edan dugu (batez ere Florestan Fernandes 
Eskola Nazionaletik-ENFF- eta Brasileko Sin Tierrako Mugimendutik—MST). Ikastaroaren nortasuna 
azpimarratzen duten hiru elementu metodologikoak honako hauek dira: 
 
a) Subjektuen ikuspuntua: Inplikazio aktiboa, propositiboa, parte-hartzailea eta ikastaroko parte-hartzaile 
guztien erantzukizun partekatua sustatuko da. Parte hartzen dugun guztiok irakasten eta ikasten dugu; 
horregatik, ikastaroan parte hartzaileak LURRALDE GUNEAK (LG) deritzogun taldetan antolatuko dira. 
 
b) Txandakatze sistema: Formazio leku eta denbora desberdinak egongo dira helburu pedagogiko 
desberdinekin: Unibertsitateko 5 Aro (UA), intentsiboak izango direnak (4 eguneko elkarbizitza) txandatuz 
eta harremana izanik beste bi hilabeteko iraupena izango duten 4 Komunitate Aroekin (AK). Komunitate 
Aroekin batera Lurralde Gune bakoitzak talde lan kolektiboak garatu beharko ditu, irakasleriaren eta 
KPParen (Koordinazio Politiko- Pedagogikoa-ikusi hurrengo atala) laguntzaz. Aro hauen helburua da teoria eta 
praktikaren arteko erlazio dialektikoa sortzea. AKn lan erritmoa taldearen araberakoa izango da, baina talde 
lana egiteko konpromisoa beharrezkoa da (bi asteroko bilerak gutxi gora behera, taldearekin komunikazio 
birtuala, bakarkako irakurketa lana…). AK bakoitzean tarteko mintegi bat egiten da eta bertan parte hartzea 
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ezinbestekoa da. 

 

c) Koordinazio Politiko-Pedagogikoa (KPP): KPPak akonpainamendu pedagogikoa egiten duen taldea izango 
da. Halaber, horrelako prozesu batek eskatzen duen planifikazioa, logistika eta dinamizazioa bermatuko ditu. 
KPPa talde mistoa da, unibertsitatea eta euskal nekazaritza mugimenduen artean beharrezkoa den artikulazio 
eta osagarritasuna bermatzeko. 

 
 

 

Ikastaroko epeen egutegia 

 
 

Etapak  Datak Lekuak 

I 

UA I- I Unibertsitate Aroa 2017ko urriaren19tik 22ra Bizkaia 

KA I - I Komunitate Aroa   2017ko urriaren 23tik-2018ko urtarrilaren 17ra  

KA I Mintegia 2017ko azaroaren 24a (ostiral arratsaldez) Bizkaia 

II 

UA II- II Unibertsitate Aroa 2018ko urtarrilaren 18tik 21era Araba 

KA II- II Komunitate Aroa 2018ko urtarrilaren 22tik apirilaren 18ra  

KA II Mintegia 2018ko martxoaren 9a (ostiral arratsaldez) Bizkaia 

III 

UA III- III Unibertsitate Aroa 2018ko apirilaren 19tik 22ra Behe Nafarroa 

KA III- III Komunitate Aroa 2018ko apirilaren 23tik ekainaren 27ra  

KA III Mintegia 2018ko maiatzaren 19a (larunbat goizez) Bizkaia 

VI 

UA IV- IV Unibertsitate Aroa 2018ko ekainaren 28tik uztailaren 1era Nafarroa 

KA IV- IV Komunitate Aroa 2018ko uztailaren 2tik azaroaren 7ra  

KA IV Mintegia 2018ko irailaren 21a (ostiral goizez eta arratsaldez) Bizkaia 

V TU V- Tiempo Universitario V 2018ko azaroaren 8tik 11ra Gipuzkoa 

 
 
 
 
 
 

Mintegia 

 Mintegia 

 

Mintegia 

 

Mintegia 

 

I.komunitate aroa 

II.komunitate aroa 

III.komunitate aroa 

IV.komunitate aroa 
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Ikastaroko ikerketa gaiak/ardatzak 
Ikerketaren formatua lan teoriko bati erantzun diezaioke edota bestelako beharrei, adibidez: azterketarako 
tresnen diseinua, esperientzien sistematizazioa, politiken diseinua, Elikadura Burujabetzaren iniziatiba 
zehatzen sustapena, komunikazio edo eraginerako materiala, eta abar. Taldeetan zein banaka garatua izan 
daiteke. 
Ikerketa prozesuek euskal nekazaritzak ikerketa mailan dituen beharrizanekin izan dezaketen lotura 
sustatu ahal izateko, euskal nekazaritzaren mugimenduak berak identifikatutako lehentasunezko 11 ikerketa 
lerro eskaintzen ditugu. 
 
GARRANTZITSUA: Aurre-matrikula egiterakoan kurtsoan zehar ikerketan arituko zaren 1 edo 2 gai 
aukeratu beharko dituzu. 
 

1. ELIKADURA BURUJABETZARAKO POLITIKA PUBLIKOAK: Ikerketaren lehenengoko ardatz honetan politika 
publikoei begiratzen diegu (herrikoak, tokian tokikoak, eskualdekoak eta/edo foralak), beraien herri eta 
komunitateetan elikadura burujabetzarantz pausuak ematea helburu dutenak. Adibidez: bertako 
merkatuak, jantoki publikoak edota kolektiboak, nekazaritza ekoizpenak baloratzeko estrategiak, erosketa 
publiko arduratsua, hiri baratzak, elikadura bankuak, eta abar. 

 
2. NEKAZARITZA EKOIZPENAK ETA KOMERTZIALIZAZIOA: Bigarren ardatz honetan nekazaritza ekoizpenaren 

komertzializazio eta elikaduran arreta jartzea proposatzen dugu, bai zuzeneko salmentan gauzatzen dena 
(udal, eskualde edo tokian tokiko azokak, kontsumo taldeak, kontsumo kooperatibak, eta abar) eta baita 
ere tokiko merkataritza bideetan (adibidez: ontziratu gabeko elikagaien salmentaren berreskuratzea), 
supermerkatu eta banaketa kate handiak, catering enpresak, internet bidezko salmentak, sukaldaritza eta 
ostalaritza, eta abar. Begirada jarriz kanal ezberdinek euskal nekazaritzari sortzen dizkion aukera, bertute, 
zailtasun eta arriskuetan. 

 
3. NEKAZARITZA EKOIZPENAK ETA ELIKAGAIEN TRANSFORMAZIOA: Hirugarren ardatz honek baserri 

ekoizpenaren transformazioa aztertzen duen leiho berri bat ireki nahi du (bai baserrietan bertan edota 
nekazari eta abeltzainek kontrolatutako instalazio txikietan). Helburua da ekoizten dituzten 
elikagai/produktuei balio erantsi bat ematea (aukerak aztertu, araudiak, oztopoak, eta abar) eta 
hausnartzea gure herrialdeko nekazaritzako elikagaien transformazio- industriaren inguruan, horrek gure 
abeltzaintzaren ekoizpen ereduan dituen eraginak aztertuz. 

 
4. ELIKADURA BURUJATZATIK ZENBAIT PROPOSAMEN ABELTZAINTZA SEKTOREENTZAT: Laugarren ardatz 

honen asmoa da egungo esne ekoizpen ereduarentzat proposamenak edota arazoak konpontzeko 
irtenbideak eraikitzea. Animaliak elikatzeko proteinen produkzioak defizit handia du (soia eredua) eta honen 
inguruan soluzio errealak atera nahi ditugu. Halaber, abeltzaintza proiektuek kanpo intsumoekiko duten 
menpekotasuna murrizteko moduak aztertu behar dira. Eta animalien hilketarako eta gure herri eta 
eskualdeetan haragi produktuen trasformaziorako beharrezkoak diren azpiegiturei buruz hausnarketa egin 
behar dugu. 

 
5. ELIKADURA BURUJABETZA ETA LURRALDEAREN ANTOLAMENDUA: Bosgarren ikerketa ardatz honetan 

basoko politikei buruz aritzera iritsi nahi dugu (Pinu eta Eukalipto eredua), biomasa energia aukera bat 
bezala edota, zementuaren ordez, eraikuntzan egurra erabiltzeari buruz, papera/egurra-industria eta 
basogintza ereduaren arteko loturei buruz, landu daitezkeen lurren erabilpen moduen inguruko lehiari 
buruz, baso edo larre komunalen kudeaketaren inguruan, azpiegitura handiek lurraldean dituzten 
eraginaren inguruan, eta abar. 

 
6. NEKAZARITZA FEMINISTA: Azkeneko ardatz honetan jasoko genituzke proposamen feminista eta 

agroekologikoak jaso edota uztartzen dituzten ikerketak. Adibidez: zelan eraldatzen edo mantentzen diren 
botere harremanak elikadura burujabetza eta agroekologia prozesuetan (lan banaketa, zaintzen kudeaketa, 
rolak, eta abar). Hau esparru desberdinetatik aztertu daiteke: familia barneko harremanetan, proiektu 
kolektiboen harremanetan (hiri- baratzak, kontsumo taldeak, eta abar), erakundeen barneko harremanetan 
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(sindikatuak, elkarteak, kooperatibak, eta abar). 
 
7. BASERRI NEKAZARITZA ETA KALITATE KONTZEPTUA: seigarren ikerketa ardatz honetan aztertu nahi ditugu: 

jatorrizko deiturak elikagaien kalitatea zigilu gisa; ziurtagiri ekologikoak (mundu ekologikoa orokorrean); 
ziurtagiri sistema alternatiboak (parte-hartzaileak, kolektiboak, eta abar); eta baita ere TTIPa eta inposatu 
nahi den elikadura eredua. Eztaibatuko da kalitate/prezioaren inguruan eta zein biztanleriari bideratzen 
den ekoizpena. 

 
8. NEKAZARITZA JAKINTZA ETA FORMAZIOA: Zazpigarren ikerketa ardatz honekin hainbat gaiez hausnartzea 

nahi da: baserritarretik baserritarrera formazio praktikoaz, formazio jarraituaren ikuspegiarekin nekazari eta 
abeltzainen arteko formazio sareak eraikitzeaz, baserri- jakintza orokorraren transmisioaz (generazioen 
artekoa eta abar) eta baserri munduaren erreleboaz erronka nagusi gisa, formaziorako beharrezkoak diren 
materiala eta euskarriz, eta abar. 

 
9. SINDIKALISMOAREN IRAGANA ETA ORAINA ETA EUSKAL HERRIKO NEKAZARITZA ELKARTETZA: 

Zortzigarren ardatz hau baserri nekazaritzan eta bere sektore-antolaketaren adierazpenetan oinarrituko da, 
adibidez: nekazaritza sindikatuak, kooperatibak, azpisektoreen erakundeak (ekologikoak, eta abar), 
elikadura burujabetzaren aldeko mugimendu sozialak, eta abar. Nekazari “subjektua”, sektore anitzen 
arteko aliantzen eraikuntza ( artisau-arrantza sektorea, langileen sindikalismoa, mugimendu ekologista, 
mugimendu dekrezentista edo altermundialista, gazte edo erakunde feministak, eta abar), hiriko elkarteekin 
aliantzak eraikitzea, nekazarien arteko elkartasuna eta bere dimentsio internazionalista, eta abar. 

 
10. ELIKADURA, OSASUNA ETA ELIKADURA EREDUAK: bederatzigarren ardatz honekin saiatu nahi dugu 

nekazaritza produkzioak elikadura krisi garaietan hartzen duen papera zehazten (malnutrizioa, nutrizio-
gabezia, gosea, elikadura txar batek eragindako gaixotasunak, eta abar). Halaber, nekazaritzako toxikoek eta 
transgenikoek osasunean dituzten ondorio nabarmenak kontatu eta supermerkatu kate handiek eta janari 
azkarreko jatetxeek gure elikadura eta kontsumo ohituretan sortzen dituzten eraginak arakatu 
(plastikozko paketeak, hotz-kateak, kontserbagarriak, laugarren eta bosgarren gamako elikagaiak, beste 
batzuen artean), eta abar. 
 

11. IDENTITATEA, KULTURA, INGURUMENA ETA BASERRI NEKAZARITZA: azken aurreko ardatz hau baserrira 
eta baserriko nekazaritzako dimentsio desberdinetara hurbildu nahi du: baserria ekoizpen unitate gisa 
(beti ere kanpo intsumoekiko autonomia maximoa bilatuz); baserritarra gure herrialdeko paisai kulturalaren 
aktore-eraikitzaile funtsezko gisa; baserri- nekazaritza alternatiba bideragarri gisa nekazaritza industrialaren 
eta erregai fosiletan oinarritutako elikadura sistemaren aurrean (aldaketa klimatikoaren erantzule 
nagusietako). Horrez gain, hurbildu nahi dugu baserriko lana ulertzeko modu desberdinetara (eredu familiar 
tradizionaletik eredu kolektibo/kooperatiboetara; bereziki arreta jarriz gaur egungo gazteak interesa duten 
antolaketa/ekoizpen eta azpisektoreen ekoizpen eredutan, lurrari loturiko bizi- proiektu bat martxan jarri 
ahal izateko). 

 
Irakasleak 
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Alberto Llona (EHNE Bizkaia), Zesar Martínez (UPV/EHU), Aner Mimenza (produktorea), Zaloa Pérez 
(REAS), Amaia Pérez Orozco (Universidad Complutense), Esti Redondo (Joxemi Zumalabe Fundazioa), 
Janaina Stronzake (MST- Brasil), Leticia Urretabizkaia (Investigadora) eta Iker Yurrebaso (produktorea, 
Batukoop) 
 
Koordinazio Polítiko Pedagogikoa: Unai Aranguren, Mirene Begiristain, Beatriz Casado, Andoni García, Yeni 
García (Hegoa), Alazne Intxauspe, Berta Malvárez, Zesar Martinez, Esti Redondo, Janaina Stronzake eta 
Alicia López de Munain (EHNE Bizkaia). 
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Titulua 
 
Elikadura Burujabetzan eta Agroekologian Ziurtagiria, EHNE-Bizkaiak egiaztatua (1.000 ordu). 

 

Matrikula prozesua 

Aurre-matrikula: 2017eko maiatzaren 15etik ekainaren 30ra. 
 
Izena emateko orria hemen. 
 
Onarpena 

 Ez dira unibertsitate ikasketak eskatuko. 

 Koordinazio Politiko Pedagogikoak ikastarorako aurre-aukeraketa bat egingo du eta aukeratutako 
pertsonei posta elektronikoz elkarrizketa eguna jakinaraziko die. Guztia, taldearen aniztasuna 
lortzeko irizpideen arabera gauzatuko da.  

 Beraien ardurapeko pertsonak izateagatik parte hartzeko zailtasunak dituzten pertsonek 
idazkaritzarekin harremanetan jartzeko aukera dute, egoeraren berri emateko. Egoera espezifikoei 
erantzuteko ahalegina egingo da. 

 
Elkarrizketak: 2017eko irailaren 4etik 8ra 
 
Onartutakoen zerrenda eta bekak, Hegoaren web gunean (www.hegoa.ehu.eus): 2017ko iraliak 15. 
Aukeratutako pertsonei posta elektroniko bat bidaliko zaie, matrikulazio orriarekin eta matrikularen 
ordainketa egiteko datuekin. 
 
Matrikulazioa: 2017eko irailaren 16tik 29era. 

 

Matrikula prezioa: 600 euro 
 

 Matrikularen barruan Unibertsitate Aroko 5 egonaldien ostatua eta janaria barne. 
 10 beka emateko aukera dago, egoera ekonomikoaren arabera (25%koa eta 50%koa). 

 
Informazioa eta izena emateko kontaktua 

 Posta elektronikoa: hazitegia@hegoa.info 
 Telefonoa: 946013894 
 Ikastaroko Idazkaritza: HEGOA (Yeni García) 
 Ikastaroaren lehen edizioaren bideo-laburpen hemen.  

 
Antolatzaileak: 

  
 

Finantzaileak: 

    

https://beatrizcasado.typeform.com/to/MKOJoV
mailto:hazitegia@hegoa.info
https://www.youtube.com/watch?v=0YRhD04oYKI

